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ESGLÉSIA I EXÈRCIT

La castellanització de l’església

Els intents de castellanització de l’Església catalana 
havien començat ja al segle XVII amb el rei Felip IV, 
després de la Guerra dels Segadors.

En acabar la Guerra de Successió, tres-cents ecle-
siàstics van ser expulsats per llur actitud contrària a 
Felip V i el bisbe de Barcelona, Benet de Sala,  
hagué d’abandonar Barcelona i morí a l’exili, a la 
cort de l’arxiduc Carles. Al segle XVIII el 73% dels 
bisbes nomenats a Catalunya foren castellans.

 “La gente mas perjudicial que se ha experimentado 
(…) ha consistido en los rectores o Curas, y en los 
frailes; y conviniera mucho discurrir en la forma de 
introducir algunos rectores Castellanos…”

Instrucció reial al nou capità general de Catalunya, 
marquès de Castel-Rodrigo, l’any 1715

L’any 1715, fins i tot es va elaborar un pla per enviar 
tots els religiosos de Catalunya  a Castella i subs-
tituir-los per clergues castellans. Tot i que no es va 
arribar a aplicar, la castellanització de l’Església a 
Catalunya va ser quasi total pel que fa a l’alt cler-
gat, mentre que el baix clergat va romandre fidel a la 
llengua.

Plaça Nova de Barcelona, amb el Palau Episcopal a la dreta.

La supressió de l’exèrcit català

La Generalitat va ser suprimida i, per tant, la 
capacitat de mantenir un exèrcit català. Felip V abolí 
les tropes regulars, el sometent, la Coronela i el cos 
dels fusellers de muntanya, els miquelets, el qual 
havia destacat per la seva fidelitat a Carles d’Àustria. 
Seixanta-sis castells van ser enderrocats per evitar 
que servissin de punts de defensa del país.

Cap del general Moragues exposat dins 
una gàbia durant 12 anys al Portal de Mar 
de Barcelona

Signatura del coronel Ermengol Amill

Signatura de Joan Baptista Basset

La repressió borbònica sobre els caps militars 
de l’exèrcit català: 

• Josep Moragues, general i governador de Cas-
tellciutat, i Francesc Descatllar, capità de regi-
ment, foren executats.

• Antoni Desvalls, comandant general dels fuse-
llers de muntanya; Manuel Desvalls, coronel i 
governador de Cardona; i Rafael Nebot, general, 
s’exiliaren a Viena.

• Els generals Miquel de Ramon i Josep Bellver i 
el coronel de fusellers Ermengol Amill, estigue-
ren empresonats durant anys i fugiren finalment a 
Viena.

• El general Joan Baptista Basset i el coronel 
Antonio de Villaroel estigueren més de 10 anys 
empresonats i moriren malalts com a conseqüèn-
cia de l’empresonament.




